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Regionální akční plán Libereckého kraje 
(RAP)

8. jednání Regionální stálé konference - 7. 9. 2016

Mgr. Aneta Štíchová

Co je to RAP?

 Nástroj napomáhající k efektivnímu čerpání finančních 
prostředků (zejména z ESIF)

 Vychází k absorpční kapacity (AK) LK (připravenost a 
schopnost subjektů v území realizovat projekty) 

 Na základě AK identifikace potřeb a požadavků 
jednotlivých krajů + překážky bránící předkládání žádostí 
o finanční podporu 

 Mapování AK umožňuje identifikovat tzv. „bílá místa“ -
oblas�, které nelze podpořit z OP → Národní dotační 
tituly
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Postup při mapování absorpční kapacity

 Sekretariát RSK - OREP KÚ LK, na základě metodiky MMR 

 Základním datovým zdrojem - informace o záměrech a 
připravovaných projektech na území kraje → zaneseny do 
neveřejné databáze

 Mapování absorpční kapacity: 
KVĚTEN - ČERVEN 2016 

 výzva k aktualizaci projektových záměrů
– zapojení členů RSK a pracovních skupin RSK

– města a obce, příspěvkové org., NNO atd. 

 oslovení nových subjektů 
– Prostřednictvím emailu (stávající subjekty) + webové stránky, tisk

Celkem osloveno více než 700 subjektů
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Postup při mapování absorpční kapacity

RAP 2015 (schváleno 14. 9. 2015)

• Celkem sesbíráno 2200 projektových záměrů

• Celkové předpokládané náklady projektů: 44 mld. Kč

VS 

Aktualizace 2016

• Celkem sesbíráno 2484 projektových záměrů

• Celkové předpokládané náklady projektů: 42,6 mld. Kč

• Celkem 313 subjektů

Struktura Regionálního akčního plánu LK

 Textová část

‒ přehled jednotlivých aktivit RAP, které byly zjištěny na 
základě mapování absorpční kapacity kraje

‒ aktivity rozděleny do tematických oblastí 

 Tabulková část

‒ zaměřena pouze na aktivity financované z ESIF a NZ
‒ Vazby na SRR ČR 2014-2020 (dále jen SRR) pro období 2017-2018

‒ Význam aktivit Akčního plánu SRR pro rozvoj LK

‒ Vazby aktivit RAP na strategické cíle a opatření Programu rozvoje 
Libereckého kraje 

‒ Finanční zdroje pro realizaci aktivit RAP 

‒ Finanční plán RAP (červenec-prosinec 2016, 2017-2018 a 2019+) 
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Plnění Regionálního akčního plánu LK

 Každoročně vyhodnocováno sekretariátem RSK v 
Monitorovací zprávě RAP (příloha Výroční zprávy RSK)

 Schválená zpráva bude předložena NSK - MMR 

 Zprávy o hodnocení plnění RAP budou podkladem a 
jedním ze zdrojů pro vyhodnocování plnění SRR ČR 
2014-2020. 
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Regionální akční plán LK - výstupy
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Regionální akční plán LK - výstupy

• Obce a města → 16,6 mld. Kč

• LK → 6,8 mld. Kč
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Svazek obcí
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Regionální akční plán LK - výstupy
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Regionální akční plán LK - výstupy
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Regionální akční plán LK

 Jak bude se záměry a výstupy dále nakládáno?
‒ Odevzdání RAP k 30. 9. 2016 na MMR

‒ Podklad pro ŘO operačních programů

 Role RSK
‒ RSK schvaluje podobu RAP 

‒ Pro členy RSK možnost předání podnětů na ŘO 
(nastavení výzev nebo NDT) → nutno využít příležitos� 
a spolupracovat 
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Seznam silnic do IROP (SC 1.1)

Zdůvodnění:

• Jablonné v Podještědí – původní projekt se 
rozdělil na dvě etapy

• Okružní křižovatky – doplnění parametrů

• Oldřichov – pouze změna názvu

• Severozápadní obchvat města Zákupy – změna 
názvu a doplnění parametrů
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Sekretariát RSK
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Mgr. Aneta Štíchová
tel.: 485 226 518

e-mail: aneta.stichova@kraj-lbc.cz

Mgr. Martina Sochorová
tel.: 485 226 543

e-mail: martina.sochorova@kraj-lbc.cz

www.kraj-lbc.cz/rsk

rsk@kraj-lbc.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST


